Promemoria

2017-02-02

Faktablad:
Lagrådsremiss om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till Sveriges första klimatlag. Lagen och
nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik.
Det klimatpolitiska ramverket består av en klimatlag, nya klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd, och baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska
Miljömålsberedningen.
Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia.
Den skapar ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för
näringsliv och samhälle. För första gången kommer Sverige ha en lag som innebär
en skyldighet för denna och kommande regeringar att föra en klimatpolitik som
utgår från klimatmålen samt tydligt redovisa hur arbetet fortskrider. För första
gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett råd som
oberoende granskar klimatpolitiken. Reformen är en central del i arbetet för att
Sverige ska leva upp till Parisavtalet.
Det klimatpolitiska ramverkets delar
Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd.
Klimatlag
• Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen
och hur arbetet ska bedrivas.
• Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i
budgetpropositionen.
• Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som
bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.
• Den nya klimatlagen ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Mål
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska
utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent
lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande
åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i
skog och mark samt investeringar i andra länder.
• Utsläppen i Sverige utanför EU ETS bör senast år 2030 vara minst 63
procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent
lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2
procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande
åtgärder.
• Utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst
70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg
inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU ETS.
Klimatpolitiskt råd
Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd i enlighet med
Miljömålsberedningens rekommendation. Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt
råd inrättas med uppgift att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur
den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådets
funktion beskrivs i lagrådsremissen men etablerandet av rådet sker i en separat
process.
Bakgrund
I regeringsförklaringen 2014 aviserade regeringen att ett klimatpolitiskt ramverk ska
införas. Regeringen gav den 18 december 2014 den parlamentariska
Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en
klimatstrategi för Sverige. Beredningen har presenterat en överenskommelse mellan
S, MP, M, C, L och KD (och för vissa delar V) med ett stort antal förslag för att
skärpa klimatpolitiken i Sverige (SOU 2016:21 och SOU 2016:47). I 2017 års
budgetproposition meddelade regeringen att den ska återkomma till riksdagen i
början av 2017 med en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk, som tar sin
utgångspunkt i Miljömålsberedningens förslag.
Nästa steg:
Förslaget ska nu granskas av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till
riksdagen i mars.
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